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Enzootyczna btałaczka bydła jest przewlekłą lim-
foproliferacyiną chorobąbydła wywołaną egzogennym
reirowirusęń Bl-V (bovine leukemia virus), W głów-

nej mierze dotyczy ona bydła m|9czl9so powodując

duże straty w obniżeniu produkcji mleka, zdrowotno-

ści i odch-owu cieląt, utraty wagi ciała, a narvet zejść

śmiefielnych (8, 12, 15). Choroba objawia się wzro-
stem liczby limfocytow głownie subpopulacji typu.B,

chociaż*ykuruno, że zirazekmoże lokalizować się i
w limfocyiach T, monocytac-:h czy komórkach nabłon-

kowycli gtaczołu I1). Z uwagi na

*yrÓ". łakaźny g chorclba ta rradal

stanowi powaZny czny, Jak podaje

wielu auiorów (3,4,7,9, 10, 14, 16) obecne rozprze-
strz enienie białac:zkibydła, wskazuj e na r ożny stop ień

zakażeniazwterzątwirusem BLV w zależnc:śct od re-
jonu kraju, wielkości i struktury stada. I'Jie bez zna-
"czenla 

s ą tu c ryrrrriki genetyczne u sp o s abi aj ąc 9 w r a7-

liwo ś ć zw ietząt na zakażenie wirus em b i ałac zki ( 1 8 ),

Wysoki p.o"errt zakażęn (35-64'ń) notuje się w obo-

,uóh o zńmkniętym cyklu produkcji (10)"

W związku 
-ie 

,nu"rny^ rozprzestrzenieniem się

enzo oty cinej btałaczki bydł a w P o l s ce, p o dj ęto. b ada-

nia odukcyjności mlecznej krów
pog gospo<1arsty?,_* warunkach
ich ia wirusem BLV.

Materiał imetody

Zwlerzęta. Badaniarni objęto 100 klów tnlccznych rasy

ncb, w wióku 3- 8 lat, dobrej kondycji ftzycznej, pochodzą-

"y"i, duzego gospodarstr,va rolnego K. Głównym kryte-

rium podziałtl na z-wierzęta białaczkowe (BLV+) i wolne

od zakazenia wirusem BLV (BLV-), był dodatni lub ujem-

kolejne 305 dni, Za podstawę analizy wyników wzięto ilośc

litro; mleka uzyskaną orJ jednej krowy z uwzględnieniem

wszystkich krów od pierwszej laktacji,

Odczyn immun odyfuzj i ( ID). I(ontroię serologiczną prze-

ciwciał anty-BLV w surowicy bydła wykonywano testem

immunodyiuzji w żelu agalozowym ściśle wg obowiązują-

ccj instrukcji (5).

Wyniki iomówienie



5706,20

7326,68

757 4,22

71 61 ,08

6562,44

34 330,62

Tab. l. Liczba krów mlecznl,ch gospodar-
stlva K lv poszczególnych laktacjach

fab,2. Srednia wydajność mleka (w kg) od kro-
lv_v Z gospodarst}va K

Tab. 3. Srednia wydajność tłuszczu lv m|eku
(w kg) od krrrwy z gospodarstwa K

zltłcł ą
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50
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25
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100
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451,48

28,66

-938,98

-425,94

33,1,39

-553,39

229,22

295,46

299,93

271,15

267,48
,1363,24

11.28

_6,82

-48,88

-11 ,01

-2,13

-57.56

w V laktacj i 164 06I litrów. Produkcja mleka w okre-
sie l laktacji w grupie białaczkowej, w stosunku do
grupy krów wolnych od zakażenia, była wyższa o
24 3]4lttry, zaś w II laktacji była onawyższa jużtyl-
ko o 1430 litry. W okresie III laktacji wydajność mlecz-
na u kfów wolnych od zakażenia wirusem białaczki
byŁa wyższa o ] 6 3 69 litrów w stosunku do grupy krów
białaczkowych.

W okresie IV i V laktacji odnotowano podobnąza-
leżność i wynosiła ona odpo\Ą,iednio: 43 552 i 5503
1itry mleka. W efekcie ogólny przylost produkcji mle-
ka w grupie krów z ujemnym wynikiem tcstu ID, w
stosunku do grupy zakażonej BLV w okresie 5 kolej-
nych laktacj i,byłwyższy o 99 620 litrów mleka. Ogó1-
na ilość kg thuszczu w mleku byławyższa tylko u krów
zakażonych BLV w I okresie laktacji (tab. 5). W pozo-
stałych laktacjach była ona wyższau krów z ujemnym
wynikiem odczynu lD. Najwyższąrożnicę (350a kg)
notowano w okresie III laktacji. W pozostałych lakta-
cjach - IV i V różnicata wynosiła odpowiednio: 1470
i 584 kg. Ogółem ilość tłuszczu w mleku krów wol-
nych ocl zakażenia w okresie 5 laktacji, byławyższa o
5335 kg niżw grupie zwierząt zakażonych wirusem
b tałaczkt. P rz ep ro wadz on e b adan i a w ykazały b e zp o -
średnio wyraźny i negatywny wpływ zakażeniazwlę-
rząt wirusem enzootycznej btałaczki na ogólną pro-
dukoję mleka i zawartośc tłuszczu w mleku,

Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzaj ą ba-
dania Brenner i wsp. (1). Autorzy analizując produk-
oję mleka u I02 krów białaczkowych oraz I02krow
serologicznie wolnych od białaczki stwierdzilt, że w
pierwszej laktacji produkcja mleka w grupie białacz-
kowej byłantższa o 50ń, zaśw drugiej o 7 ,5oń, Pollari
i wsp. (13) podają że tylko krowy z limfocytoząwy-
kazywaĘ niższąprodukcję mleka w stosunku do krów
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7355,34

6635,24

6735,1 4

6893 ,83

33 777 ,23
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krów zakażonych, przeżywalnclść w wym. okresach
laktacji wynosiła koiejno: 82o/o,]0oń i 46%.

Srednią wydajnośc mleka uzyskaną od jednej kro-
wy ilustruje tab.2. Wykazano, że w grupie krów bia-
łaczkowych w I laktacji średni udój rrlleka wynosił
6157,68litra, w IIlaktacji 7355,34, w III 6635,24,
w IV - 6135,14 i rv V - 6893,83 litra mleka. W grupie
krów (BLV-), średni udój mleka w okresie I laktacji
wynosił 5]06,2litra mleka, w II laktacj i -, ]326,68li-
tra, w III - 7 57 4,2ż litra, zaś w okresie IV i V laktacj i

odpowiednio: 7161,08 i 6562,44litra mleka. Ogólna
produkcja mleka od jednej k onrry w grupie zakażonej
BLV w okresie 5 kolejnych laktacji wynosiła: 33 ]]] ,23,
zaś w grupie z ujemnym wynikiem kontroli serolo-
gtcznej -34 330,62litra mleka. W efekcie wydajność
mleczna jednej krowy w grupie (BLV ) była wyższa o
553,39litra mleka, niż w grupie krów białaczkowych.

Analizując wyniki średniej wydajności tłuszczu w
mleku dla jednej krowy stwierdzono, ze tylko w gru-
pie krów (BLVi) w I laktacji ilość tłuszczu w mleku
byławyższa o l1,28 kg, nlżw grupie (BLV ). W po-
zostałych grupach produkcja tłuszczubyła wyższa ts
krów (BLV ), przy czym najwyższąróżnicę notowa-
no u krów w okresie III laktacji i wynosiła ona 48,88
kg (tab. 3). Ogółem produkcja tłuszczu w mleku tej
grupy zwierząt, w okresie 305 dni byławyższao 57 ,56
kgniż od krowy w grupie z,akażonej wirusem BLV.

Kontrola ogólnej produkcji nlleka w grupie krow
białaczkowych (BLV+) wykazała, że w I okręsie lak-
tacji wynosiła ona 307 884 litrów nrleka, w laktacji II

-36] 767 litróq w III 2]2 045, w IV - 235 730 iw
V laktacji - 158 558 (ab.4).W grupie krów z ujern-
nym wynikiem ID, produkcyjność mleczna w okresie
I laktacji wynosiła 283 510 litrów mleka, w II laktacji

366 334 litry w ItI - 348 4I4, w IV - 279 ż82 litry i

ż40,5

288,64

251,05

260,14

265,35

1 305 ,68

Tab.4. Ogólna ilość litrów rnleka od królv z gospodarstrva K

Laktac ja

I

ll

lll

IV

V

Razem

307 884

367 764

272 045

235 730

1 58 558

1 341 981

283 51 0

366 334

348 414

27g 282

164 061

1 441 601

24 374

1 430

-76 369

-43 552

-5503

-99 620

latl. 5. Ogólna ilość (kg) tłuszczu w mleku krów gospodarstlva K

11 461

14 773

13 7g7

10 575

6687

57 293

564

-341

-3504
_1470

-584

-5335



z ujemnym wynikiem kontroli serologicznej, jednak-
żę różnicę te nie były wysokie. Badania Klimentow-
skiego (7)v,rykazŃy z kolei, że produkcyjność mlecz-
na krów biaŁaczkowych w I cyklu laktacyjnym była
wyższa w stosunku do pro
nych o 26 938litrów mlek
litrów mleka. Kontrola pro
wykazała istotnych rożntc w obu badanych grupach
zwierząt. Meisinger (10) z kolei, nie wykazał istotne-

ów a wy-
. Badania
cjamleka

krów białaczkowych diagnozowanych testem ELISA,
wynosiła zujem-
nymwyn nyudój
mleka w I0,7 li-
tra, a w grupie kontrolnej - 11,9 litra. W efekcie pro-
dukcyjnośc m|ęczna krów w grupie zakażonej wiru-
sem BLV byłantższa od mleczności krów grupy kon-
trolnej w okresie od marca do wrześni a o I,4-2,I lttra,
zaś w o kre s i e p aździerlik- grudzień, r o żntc a ta wyno -
siła zaledwie 0,4-0,8 litra mleka, Ocena statystyczna
produkcyjności mle
wykazała istotnąróż
kowych a grupąkon
stwie TG - nie była ona znamienna.

Jest wiele czynników wpływających na ogólnąpro-
dukcję mlecznąkrów: wiek zwierzęcia, stan fizjolo-
giczny, czas wycie\eń,Itczba urodzonych cieląt, stan
zdrowta,Iiczba l czas wycieleń, stan układu hotmo-
nalnego, układu immunolog icznego, itp. Podstawo-
wym kryterium podzi aŁa zw terząt na grupy, rnaj ącym
zasadniczy wpływ na o stateczny wynik pro dukcyj no -

ści mlecznej bydła białaczkowego, jest jak się wyda-
je, wynik badania serologicznego (ID czy ELISA).
Podział krów na grupę białaczkowąi kontrolnąw opar-
ciu o wynik odczynu immunodyfuzji w żellma cha-
rakter oceny wstępnej i jest mało precyzyjny. Kontro-

ocy
anu
zkt.

na i porównywalna. Mozna przyplJszczaó, że dopiero
użycie reakcji PCR (Polymefase Chain Reaction), po-
zwalającej na wykrywanie obecności materiału gene-

Ęcznegowirusa ekryterium
podziału bydła zakażone t
wolne od zakaż a właściwe
warunki analtzy ich produkcyjności, Obecnośc krów
mlecznych zakażonychwirusem BLV w stadzie wol-
nym od zakażęntama w konsekwencji istotny wpływ
na ostateczną ocenę ich produkcyjności.

W świetle przeprowadzonychbadań własnych, jak i
innych autorów, można przryiąć, że rocznę straĘ eko-
nomicme, wlnikaj ące ze spadku produkcyj ności mlecz-

nego wirusem BLV.
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